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  اھمیت کاھش مصرف نمک

 به مناسبت برگزاری بسیج ملی کاھش مصرف نمک

مكعبي شكل با دانه ھاي بسیار ريز در نمك نامي است عام كه به كلرور سديم گفته مي شود، كلرور سديم به صورت بلورھاي سفید تعریف 

-۵حدود  نمك به مقدار طبیعت وجود دارد. نمك طعام محصولي است متبلور، شورمزه و بدون بو كه عمدتا" از كلرور سديم تشكیل شده است.

  .گرم در روز (نصف قاشق مرباخوري) مورد نیاز است. ٣

  مصرف نمك در ايران

  .برابر استاندارد جھانی است٢-٣کشورھاست که میانگین روزانه مصرف نمک مردمانشترین  ایران یکی از پر مصرف

 ۵گرم در روز است که این میزان بسیار بیشتر از حد استاندارد مصرف نمک ( ١۵تا  ١٠طبق نظر محققان میزان مصرف نمک در ایران حدود 

  .گرم) است

  .خورند سه كیلو نمك می ساالنه در حالی كه در جھان  است؛ھا، شش كیلوگرم  سرانه مصرف نمك در یك سال توسط ایرانی

  كنیم! ! ما دو برابر استانداردھای جھانی غذایمان را شور می

  نمک عامل افزایش فشار خون  •

  .استباال مصرف زياد نمك ازمھمترين عوامل فشارخون 

زياد نمك به عنوان يكي از مھم ترين عوامل خطر در بروز  امروزه با توجه به شیوع باالي بیماري ھاي قلبي و عروقي و پرفشاري خون مصرف

 .اين بیماري ھا شناخته شده است

 مورد آن ناشي از بیماري ھاي قلبي و عروقي بوده مي باشد. ١٣۵٠٠٠رد مرگ و میر در كشور مور ٣٨٠٠٠٠آمارھا نشان مي دھد كه از ھر 

ي كه دريافت باالي نمك دارند بیشتر است و ھر قدر میزان نمك مصرفي تحقیقات نشان مي دھد كه شیوع فشار خون باال در كشورھاي 

  روزانه در جوامع كمتر باشد به ھمان نسبت شیوع فشار خون باال كاھش مي يابد.

 

 ۵میلي گرم در روز (معادل حدود ٢٣٠٠سازمان بھداشت جھاني اعالم كرده است كه میزان مصرف سديم در بالغین بايد كمتر از  •

 نمك)باشد.گرم 

كاھش مصرف نمك تنھا به بزرگساالن توصیه نمي شود . بلكه با توجه به اين امر كه ذائقه ھر فرد از دوران كودكي شكل مي گیرد،  •

 تالش خانواده در جھت ذائقه سازي سالم در كودكان از اھمیت بسزايي برخوردار است.

 دذائقه كودكان را از اوايل زندگي به غذاي كم نمك عادت دھی •

  .به غذاي كودك زير يكسال نمك اضافه نكنید تاذائقه او به غذاھاي شور عادت نكند •

  در افرادي كه در طول زندگي خود غذاھاي شور و پرنمك مصرف كرده اند شانس افزايش فشار خون بیشتر است •

فراورده ھای غالت حجیم انواع محصوالت غذايي مثل سوسیس، كالباس، كنسروھا، خیارشور، تنقالت شور مثل چیپس و انواع  •

 حاوي مقادير زيادي نمك ھستند. و انواع سس ھا شده

درصد از  ۵٠گرم از مصرف روزانه نمک خود را کاھش دھند، حدود  ٣ھای انجام شده مشخص کرده درصورتی که افراد تنھا  بررسی

  ھای قلبی عروقی کاھش خواھد یافت. بیماری

  اسکلت محکم ! داشتننمک یک مانع بزرگ برای  •

 .سال به بیماری پوکی استخوان مبتال می شوند ٧۵درصد زنان مسن تر از  ٩٠سال و  ۴۵حدود نیمی از زنان مسن تر از  •
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  یکی از دالیل پوکی استخوان مصرف زیاد نمک است.  •

 در زنان يائسه بیشتر از سايرزنان میباشد . دريافت زياد نمككاھش تراكم توده ي استخوان به دنبال  •

   .مردان مسن نیز به پوکی استخوان مبتال می شوند که البته میزان ابتالی آنان کمتر از زنان است •

  به طور تقریبی از ھر سه زن یک نفر و از ھر دوازده مرد یک نفر به پوکی استخوان مبتال می شوند. •

استخوان توصیف میشود،که منجربه پوکی استخوان بیماری است که با کم شدن توده ی استخوان و نابودی ساختمان بافت  •

  شکستگی استخوان و افزایش خطر شکستگی لگن ،ستون فقرات و مچ دست میشود.

  ضعیف شده و با کوچکترین ضربه دچار شکستگی شود.در پوکی استخوان ،استخوان  •

  پوکی استخوان باعث کاھش کیفیت زندگی و برای برخی باعث معلولیت دائمی می گردد •

استخوان ھا به طور خاموش و بی سر و صدا اتفاق می افتد و اغلب ھیچ عالمتی تا زمان رخ دادن شکستگی وجود از دست دادن  •

  ندارد

دريافت زياد نمك و سديم و مصرف غذا و تنقالت شور و پرنمك سبب كاھش بازجذب كلسیم از كلیه شده و دفع اداراي آن را افزايش  •

  استخواني و پوكي استخوان است. دھد كه خود عامل مھمي در كاھش تراكم مي

  .تراکم استخوان داردکاھش بر اثر مھمی نمک در روز  گرم۵مصرف بیش از 

v  سرطان معده ارمغان مصرف زياد نمك 

 .سرطان معده چھارمین سرطان رایج در جھان است •

  .می باشداز سرطان ھای شایع سرطان معده  در کشور ما •

ھای افزایش خطر سرطان  تواند مخاط معده را تخریب کند و این اتفاق یکی از راه میغذاھای پرنمک و تنقالت شور نمک  زیادمصرف  •

  .معده است

  دھد.می معده را در جامعه افزایش  سرطان نمک شانس ابتال به پردھد مصرف مواد غذایی  مطالعات نشان می •

کنیم، نمک پنھان  ھمیشه مصرف باالی نمک به معنی شور کردن غذاھا نیست، بلکه درصد باالیی از نمکی که روزانه مصرف می •

  .است که در درون مواد غذایی گوناگون وجود دارد

انواع  سود شده و ھمچنین خیار شور، ھی نمک، کالباس، گوشت و ماو سوسیس مانند ھمبرگر ھای فرآوری شده نان، انواع گوشت •

  دارند. نمک زیادی پنیر،خشکبار بوداده ترشی ھا و شورھا،

 باشد. چایخوری گرم یعنی معادل یک قاشق ۵کمتر از  توصیه شده است که مصرف روزانه نمک  •

 کند بیشتر است. گرم نمک مصرف می  ١۵تا  ١٢سرطان در کسانی که روزانه  شانس ابتال بهبر اساس مطالعات 

  اھمیت کاھش مصرف نمک در سالمت کودکان

سالگی شکل می گیرد و با توجه به اینکه سلیقه ھای غذایی در این دوران پایه  ٢-۵عادات غذایی در دوران کودکی به ویژه سنین  •

  .یه ریزی نمودگذاری شده وتا سال ھا پایدار می ماند ، بنابراین عادات غذایی سالم را باید از دوران کودکی پا

  يكي از راھھاي كنترل و پیشگیري از فشار خون باال در كودكان ،كاھش دريافت نمك مصرفي آنھاست . •

نمک از طرق مختلف مانندمراحل تھیه و پخت غذا ، مصرف انواع سوپھای آماده ، انواع شورھا ،ترشی ھا  وکنسروھا ، مصرف  •

  دریافت میشود . چیپس و فراورده ھای غالت حجیم شدهبرگر و تنقالت شور مانند سوسیس، کالباس و ھم

  .يكي از مھمترين دلیل مصرف زياد نمك ، عادت به طعم شور است.با کاھش مصرف نمک، ذائقه به غذای کم نمک عادت می کند •

شتغال مادران ،صرف محیط خانواده ( خواھر و برادران بزرگتر، عادات و رفتار غذایی والدین، محیط صرف غذا) ، مسائل اجتماعی ( ا •

حداقل یک وعده  غذا یا بیشتر در مھد کودک ، مدرسه ،  استفاده از غذاھای آماده و...) وپیام ھای  رسانه ھا به ویژه تبلیغات 

  تلویزیونی نقش مھمي در دريافت و عادات غذايي كودكان دارند.
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از نمك يد دار تصفیه ھمین مقدار و بھتر است ر روز است گرم د ٣کمتر از براي كودكان حداكثر میزان توصیه شده براي مصرف نمك  •

 باشد.شده 

  يد يكي از مواد مغذي ضروري براي رشد و تكامل كودكان است. به طوري كه كمبود آن موجب كاھش بھره ھوشي مي شود. •

  استفاده نکنید تا ذائقه او به طعم شور عادت نکند. كودك دادن  غذا بهاز نمك در تھیه ، پخت و ھنگام  در غذای کمکی کودک  •

 توصیه ھایی برای کاھش مصرف نمک در کودکان باالتر از یکسال: 

 غذای خانواده را با نمک کم تھیه کنید. •

  خودداري کنید.از گذاشتن نمكدان  در سفرھ •

یا  سیر،  پیاز، لیموترش تازه و آب نارنج براي بھبود از سبزی ھای معطر تازه یا خشک مانند( نعناع ؛ مرزه؛ ترخون ؛ ریحان و ...  )  •

  استفاده کنید.طعم غذا و كاھش مصرف نمك

را  مصرف سوپ ھای آماده، سس ھا و محصوالت فرآیند شده مثل فست فودھا ( پیتزا ، ھمبرگر ، سوسیس وكالباس و...)  •

  به حداقل برسانید.دربرنامه غذایی كودكان

  استفاده کنید.  تن ماھي در برنامه غذايي روزانه غذاھاي كنسرو شده مانند از •

  کاھش دھید. مصرف انواع شورھا و ترشیھا در برنامه غذايي روزانه •

 در برنامه غذاییرا ، چیپس ، چوب شور ، وسایرتنقالت کم ارزش غذایی و شور )  از تنقالت شور (فراورده ھای غالت حجیم شده •

  کودک استفاده نکنید.

به (خام و بدون نمک ) بو داده خانگی کم نمک مانند عدس برشته شده کم نمک، مغزھا مانندگردو،فندق،بادام  از  ذرت و حبوبات •

  استفاده کنید. عنوان میان وعده در برنامه غذایی روزانه

 استفاده کنید.  از پنیر و دوغ کم نمک  در برنامه غذایی روزانه کودکان •

  

  كنیم؟چگونه میزان نمك مصرفي خود را كنترل 

  ھنگام طبخ غذا ، مقدار نمك كمتري اضافه كنید.  •

  سرسفره از نمكدان استفاده نكنید. •

غذاھاي كنسرو شده و بسیاري از مواد غذايي بسته بندي شده و آماده داراي مقادير زيادي نمك ھستند، به ھمین دلیل بھتر  •

 است مصرف اين گونه مواد غذايي را محدود كنید.

و كاھش مصرف نمك در تھیه غذاھا به جاي نمك از سبزي ھاي تازه، سیر، لیموترش، آب نارنج، آويشن، براي بھبود طعم غذا  •

 شويد و ... استفاده كنید.

ھي دودي، سوسیس و كالباس را كاھش ، ماو ترشی، انواع شورفراورده ھای غالت حجیم شدهمصرف آجیل شور، چیپس،  •

 دھید. 

انواع نان و كیك به كار مي رود داراي مقدار زيادي سديم است. بنابراين در افرادي كه جوش شیرين كه براي ورآمدن و پف كردن  •

بايد بسیار محدود شده يا قطع ھم دارند جوش شیرين محصوالت غذایی که به علت بیماري، محدوديت مصرف نمك دارند مصرف 

 شود. 

غذایی ذکر شده است. برای تبدیل مقدارسدیم به نمک گرم از ماده ١٠٠در برچسب بعضی مواد غذایی مقدار سدیم موجود در  •

  .ضرب کنید۵/٢بایستی آن را در عدد 

     

  

 


